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 2 (008النكاح )كتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وعند كل عملية بيع أو شراء أو رجل يشتغل بالتجارة وتعامالته عن طريق البنك  :هذا يقول

تحويل أو إيداع يقوم البنك بصفة تلقائية بإعطائه مجموعة من النقاط النقطة بقيمة خمسة 
 يطلب منه أن يذهب إلى أي معرض ويشتري سيارة بهذه النقاط فهل هذا جائز؟رياالت ثم 

وكذلك كل  ،يقوم بإيداع فالبنك مستفيد واإليداع اآلن حكمه حكم القرض وليس حكمه حكم الوديعة
فال تجوز هذه النقاط هذا إذا  االعمليات يستفيد منها البنك ففي حكم القرض الذي يجر نفع

نسأل هللا  -أما إذا كانت غير شرعية فاألمر أشد ،لتعامالت شرعية مع البنكتجاوزنا وقلنا أن ا
 .-العافية

 يقول ما هي أفضل طبعة لكتاب األدب المفرد؟
جة األحاديث ومرقمة وهي مطبوعة مفردة ومع الشرح فضل هناك طبعة في المطبعة السلفية مخر  

حينما بيَّن صحيحه من -رحمه هللا-األلبانيهللا الصمد هذه طبعة جيدة مفيدة مع عناية الشيخ 
 ا.فإذا ُضمَّت الطبعة السلفية مع الشرح مع عناية الشيخ األلباني استفاد الطالب كثير   ،ضعيفه

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين، أما بعد:

ا البخاري غدا وغد   ،وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل : ..تعالىفيقول المؤلف رحمه هللا 
ثم الثالثاء  لن نأخذ الموافقات،وأظن  ،والطحاوية بعد العشاء ،الكتب الثالثة أضواء البيان العصر

البخاري ثم بهذا تكون قد انتهت الدروس لهذا الفصل واالستئناف كالمعتاد في األسبوع الثاني من 
 دروس.للاآلن ما يصفي وال نصف السنة  ،من بعد رمضان -إن شاء هللا تعالى -بداية الفصل

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 ال.

 طالب: ............
 . قبل ذي الحجة لمدة شهر يحتاج إلىواحد ذو القعدة ثم يأتي الحج والذهاب 

 طالب: ...........
 ل.شهر كامأربعة دروس إن شاء هللا 

 طالب: ............
 .اينتهي قريب كتاب يوجد والثاني  كتابنفس الجدول ما يتغير إال كتاب ينتهي يوضع مكانه 
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 3 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

ن كان عبد  ": -يقول المؤلف رحمه هللا تعالى -ألن هللا  ؛ا أن يتزوج أمة كتابيةوليس للمسلم وا 
ليس للمسلم يعني زواجه بالكتابية من الحرائر  " ٢٥النساء:  ژ کگ ک  ک ژقال -عز وجل

وأما بالنسبة لإلماء من أهل الكتاب فال  -جل وعال -المحصنات ثبت النص عليه في كتاب هللا
سبق أنه ال يجوز للمسلم أن يتزوج مسلمة إال بالشرطين المعروفين أال  ،يجوز للمسلم أن يتزوج

إذا كان هذا في األمة المسلمة فماذا عن األمة الكتابية وهللا  ،وأن يخشى العنت ،يجد طول الحرة
وليس للمسلم يعني "ولذا قال المؤلف ؟    ٢٥النساء:  ژ کگ ک  ک ژيقول:  -جل وعال-

ن كان عبد   ن كان عبد   "اال يجوز للمسلم وا  ا ال يجوز له أن ا أو عبد  ا يعني سواء كان حر  وا 
لكن هل هذا االصطالح -الخالف الضعيف-حروف الخالف يتزوج األمة الكتابية و)إن( هذه من

 معروف عند الخرقي أو بعده؟
 طالب: ............

 ؟اهل هذا معروف عند الخرقي فنقول أن فيه خالف
 الطالب: 

عند المتأخرين ومعروف و)لو( هذه للخالف القوي و)حتى( للمتوسط و)إن( للضعيف وعكس  
صطلحات كتاب الم ؟بعضهم فجعل )إن( للخالف القوي و)لو( للخالف الضعيف من الذي عكس

أحمد للشيخ علي الهندي له رسالة صغيرة في الموضوع وأنا قلت الفقهية على مذهب اإلمام 
 عكس من عشرين سنة أو أكثر قلت له أن الشيخ عبد القادر بن بدران -هرحمة هللا علي -للشيخ

 أقول له أنك عكست. أن  أقدر الألني  ؛عكست قال ال، أنا الذي
 طالب: ............

 سْبق قلم منه رحمه هللا. ،ال ال، غلط يعني خالف االصطالح
ن كان عبد    کگ ک  ک ژقال -وجلعز -ألن هللا ؛ا أن يتزوج أمة كتابيةوليس للمسلم وا 

 في المغني جعل االستدالل من الشرح ال من المتن وهنا جعله من المتن، الزركشي؟  ٢٥النساء:  ژ
 طالب: ............

 ألنه في المغني من الشرح، والزركشي؟
 طالب: ............

 نسخة معروفة. نعم
 ؟ اموجود ليسشرح الزركشي 

 طالب: ............
 .من المتن
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يعني مما ملكت أيمانكم من المؤمنات فهذا القيد أو الوصف   ٢٥النساء:  ژ کگ ک  ک ژ
 ،هو المعروف وهو الراجحفي المسألة هذا القول و  ،خرج لغير المؤمنات ولو كن كتابياتقيد مُ 

 ،ا على الحرة من نساء أهل الكتابويروى عن اإلمام أحمد رواية أخرى أنه ال مانع من ذلك قياس  
وال لحر "ألن هذا القيد معتبر ومخِرج للكافرات ولو كن كتابيات  ؛ح أنه ال يجوزولكن المرج  

 طبعة النوادر.وعندنا خطأ الذي عنده هذه الطبعة  "مسلم
 طالب: ...........

 معك أنت؟  ما الطبعة التي ليست طبعتك أنت،  
 طالب: ............

 دار المعارف.
 طالب: ............

 العجمي.تحقيق ال، هذه النوادر 
ال يجوز لحر ٍّ مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إال أال و"والصواب وال لحر ٍّ يعني  "ولحر ٍّ مسلم"يقول 

يخاف أن يقع في  "ويخاف العنت على نفسه"يعني ما يجد صداق الحرة  "لحرة مسلمة يجد طوال  
وتختلف ا أحكامها يتزوجها فتكون زوجة له ،الفاحشة بهذين الشرطين يجوز للحر أن يتزوج األمة
وهل تساوي الحرة في غير ذلك من األحكام  ،عن الحرة بأي شيء؟ هو زواج أن ولده منها رقيق

فلو افترضنا أن عنده زوجة حرة وهذه الزوجة ال تكفيه ويخشى العنت على نفسه وال  ؟ألنها زوجة
 يستطيع طول حرة فهل يقسم لها مثل الحرة باعتبارها زوجة؟ هي ليست ملك يمين هي زوجة.

 طالب: ............
 نقول هي زوجة وليست ملك يمين.

 طالب: ............
 يع األحكام؟ يقسم لها لكن هل تساوي الحرة في جم

 طالب: ............
ا ألمهم ال ما يلزم هي لها سيد يملكها وأوالده منها للسيد تبع   ،لها أحكام اإلماء فيما يخص اإلماء

ا أحكامها فهي زوجة باعتبار ووصفها األصلي كونها أمة له أيض   ،يبيعهم كيفما شاء مثل أمهم
 عدتها. المترتبة عليه يعني مثال  

 ............طالب: 
 قرءان تثنية قرء. انصف ليست

 طالب: ............
 وطالقها طلقتان ويخاف العنت يخشى أن يقع في الفاحشة على نفسه.
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 5 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

 طالب: ............
ولها من  ،ويقسم لها ،يعني لها أحكام اإلماء ،عليها رجم ألنها ال تزال أمة ليسنعم، لو زنت 

لكن لو  ،ن له زوجة حرة وزوجة أمة للحرة ليلتان ولألمة ليلةدر أفإذا قُ  ،القسم نصف ما للحرة
 عندكم مسلمة؟  "لحرة مسلمة إال أن يكون ال يجد طوال   "كانت ملك يمين ليس لها قسم 

 طالب: ............
 طيب لو وجد َطول لحرة كتابية.

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
نحتاج إلى  حتىبنص  ليسنحتاج إلى أن نقول خرج هو موجود في بعض النسخ دون بعض  ال

 تأويله.
 طالب: ............

 طيب لو وجد طول لحرة كتابية هل يجوز أن يتزوج أمة؟
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 ة؟ حرة كتابي أوال، هو الكالم على أيهما أولى أن يتزوج أمة مسلمة 
 طالب: ............

 المصلحة؟ ما
 طالب: ............

لو تزوج حرة كتابية أوالده أحرار  ،ال، الكالم على األثر على األوالد ،بعيدهذا  ،هذاعنك  دعال، 
ألن هذا القيد إال أن يجد ولو تزوج أمة مسلمة أوالده أرقاء يراهم يباعون في السوق فأيهما أولى؟ 

 ؟المغني قال شيئا لحرة مسلمة، طوال  
 طالب: ............

 .والشرح
 طالب: ............

 .٧٦النحل: ژ  ک ک ک ک ڑ ژأحدهما 
 طالب: ............
 هذا منصوص عليه.
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 طالب: ............
 ما جاء اإلشكال.

 طالب: ............
في المفاضلة بين األمة المؤمنة وبين الحرة الكتابية ما  "لحرة مسلمة وال  إال أن يكون ال يجد ط  "

ذكره صاحب الكتاب وأن الحرة الكتابية أولى من األمة المؤمنة ومدار ذلك الخشية على الولد من 
واإلشكال الكبير في المسألة الخشية على الدين والخشية على الدين موجودة وقت التنزيل  ،ـالرق 

ا ُيخشى عليه منها يكسب األجر فيها بدعوتها إلى اإلسالم أيض  حتى على الزوج ومن قال إنه 
 ،وبعض الناس يقول الدين مقدور عليه ويأتي بالدعوة والرفق واللين والمعاملة ،وأن يرتد بسببها
 يأتي،دعوة وال غيرها لكن الدين به ال تأتييبحث عن فتاة دينة يقول الجمال ما  البعض الناس 

الدعوة يبحث عن جميلة ما تفيده  يمكن  الالجمال  ، يا شيخ يقولون ظيقولون هذا باللفوهللا 
بالدعوة وما عرف أن عمران بن حط ان من الذي جعله يرتكب هذا المذهب الخبيث  يأتيوالدين 

 المرأة الخارجية التي تزوجها. ؟مذهب الخوارج ويكون من الدعاة ويمدح قاتل علي
 طالب: ............

 هو؟ ما
 ........طالب: ....

يتغير مع الوقت تأثير المرأة على الرجل كبير سهل المذهب و المهم ومثل هذه العلة امرأة جميلة 
 فصار من الدعاة إلى مذهب الخوارج وقال ما قال في مدح قاتل علي.

 طالب: ............
 نعم هذا.

 طالب: ............
ألن الخوف على الدين  ؛أقوله فلحظ رق األوالد ولم يلحظ الخوف على الدين نعم هذا الذي

وبه احتج بعض الصحابة على  ،موجود في وقت التنزيل حتى على الزوج وعلى أوالده من بعده
وشركهم وغلوهم بعزير والمسيح  تفعل ماذالكن هذا الخوف موجود في وقت التنزيل  ،بعض

لكن يبقى أن اإلنسان  ،الم في هذاهذا الحكم فليس ألحد كموجود وقت التنزيل وقت تشجيع 
بالد الكفار إذا كان السكن  وكم من شخص السيما إذا كان السكن في ،ف وأدرى بمصلحتهعرَ أ 

كم من أسرة انسلخت من دينها وضيعت أعراضها وضيعت كل ما  ،الدهم فالخطر عظيم جد  في ب
 .تعانتملك في هذه الدنيا من دين وعرض وهللا المس

باحية ويترك أطفال يعيشون هناك ويدرسون في مدارسهم ويدرسهم يهود ونصارى   بالد إلحاد وا 
  !؟من ورائهم ماذا ترجى
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ثم أيسر  "عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر وفيه الشرطان"يعني على األمة  "ومتى عقد عليها"
يعني لو  ،ألن حكم االستمرار والدوام يختلف عن حكم االبتداء "لم ينفسخ نكاحها"يقول المؤلف 

وفي اإلحرام متزوج له زوجة هل هو مثل من  ؟!مثل من يصيد في الحرم اا يملك صيدأن شخص  
ا إذا كان الشرطان لم ينفسخ نكاحها وله أن ينكح من اإلماء أربع  "يعقد على زوجة وهو محرم 

ذا أبيحت واحدة فيباح ما زاد  ،على حسب الحاجة اأربع ا،ثالث ،اثنتين ،ينكح واحدة "فيه قائمين وا 
يملك إال  العليها ما لم يجتمع من مجموع صداق األربع طول حرة لكن إذا كان بالتدريج اآلن 

ثم بعد مدة ملك مثله ثم بعد مدة ملك إلى أن توافر  ،عشرة بالمائة من طول الحرة وتزوج أمة
لكنها ما تيسرت للجميع في وقت واحد يمكن أن  أن يجمع هذه أربع إماء وبإمكانهعنده طول 

 يتزوج به حرة.
 طالب: ............

ذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن "نعم مازال يخاف العنت وال يجد إذا كان الشرطان فيه قائمين  وا 
 وهللا وجاء ثاني وخطبطيب هم مترددون والرجل كفؤ  ،يعني ما ركنوا إليه "إليه فلغيره خطبتها

ذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها"خطبتها  مادام لم يوافقوا عليه فله ومعنى  "وا 
 على حد سواء.تسكن إليه تميل إليه وتتجه لكن إذا كانت مترددة 

 طالب: ............
ألن المرأة ووليها  ؛يرد أو يدع نعم مادامت الِخطبة قائمة وفيه مجال فال يجوز لغيره أن يخطبها

وكم من ِخطبة وركون وا عطاء كلمة فسد هذا الركون وُأخلفت هذه  ،يبحثون عن األصلح لهم
والمسلم منهي أن يخِطب  ،الكلمة ألنهم جاءهم من هو أولى منه في تقديرهم وعلى حد نظرهم

بائن؟  أو أي عدة؟ الرجعية "وهي في العدة ولو عرَّض للمرأة"على خطبة أخيه فلغيره خطبتها 
العدة مدة بائن ألن الرجعية زوجة ال يجوز خطبتها وال التعريض في خطبتها لكن البائن وهي في 

 ض للمرأة.ولو عر  
 طالب: ............

 أو متوفى عنها المهم أنها خرجت من نطاق الزوجية.
 طالب: ............

فلم  -ليه الصالة والسالمع-ركون هي جاءت تستشير النبي  ال يوجدوقال انكحي أسامة لكن 
 يشر عليها بواحد منهما.

 طالب: ............
 فيه ركون جاءت تستشير. ليسال، 

 طالب: ............
 يدري بعضهم عن بعض. الأنت تقصد أن هذا خطب وهذا خطب في آن واحد  نعم
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 طالب: ............
 المستشار مؤتمن.

 عبد هللا. تفضل يا أبا
 المؤذن يؤذن.

بأن يقول إني في مثلِك  وهي في العدة"والمراد بها البائن أو المتوفى عنها  عرَّض للمرأةولو 
ن قضي شيء كان وما أشبهه من الكالم وما أشبه من الكالم مما يدل "غير الصريح  "لراغب وا 

ن كانت بائن   "على رغبته فيها فال بأس إذا لم يصرِ ح ا أو متوفى عنها وأما التصريح للمعتدة وا 
 إنه حرام.ف

 طالب: ............
 هي؟ ال تفوتيني بنفسِك. ما

 طالب: ............
البقرة:  ژ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژهي قريبة من التصريح لكنها ليست بالتصريح 

قال لها لما طلقها زوجها  -عليه الصالة والسالم-في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي   ٢٣٥
 .«تسبقيني بنفسكِ إذا حللت فآذنيني ال »ا ثالث  

 طالب: ............
أريد أن أتزوجِك أريد كذا والتعريض يفهم منه المقصود من غير  االكالم صريح يكون يعني ال 
 تصريح.

 طالب: ............
 ال على سبيل اإللزام.
 طالب: ............

يحتاج إلى أربع  هذا أولى لكن إذا كانت الواحدة ال تعفه يحتاج إلى أربع إماء كما أن بعضهم
 حرائر.

 طالب: ............
 إذا عتقت صارت حرة.
 طالب: ............

 بخطبة. ليستال، هذه 
 طالب: ............

 ا.الطول أحيان   ،من امرأة إلى امرأة الطول الذي يجد به من يوافق عليه
 طالب: ............
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أقول مستوى يجد فيه يقول أنا عندي خاتم من حديد وهذا مقرر في الحديث أن هذا  ،أقل مستوى 
يتشرط وهللا أنا  اليجد امرأة توافق عليه  مننقول عندك خاتم حديد ما يجوز تتزوج أمة؟  ،طول

 ال، مصعب بن الزبير دفع على عائشة بنت طلحة ألف ألف. أو غيرها،أريد فالنة بنت فالن 
 ............طالب: 

 هو؟ ما
 طالب: ............

إذا لم يعلم أنهم ركنوا إليه ومالوا إليه وعموم الحديث حتى ُيَرد أو يترك يشمل ولو لم ُيرَكن  نعم
 وال ترك هو من نفسه فال تجوز الخطبة على خطبته. اصريح ارد  إليه إذا ما ُرد 

 طالب: ............
 ين؟أ

 طالب: ............
 اج مضطر كأن لم تكن عنده هذه الحرة ما تكفيه.طيب محت

 طالب: ............
 .ال ال، العلة األصلية قائمة يخشى العنت وال يجد طول حرة

ن عر   توجد ض لها في العدة وهو يقول أحكام في المغني متعلقة بالباب لكن في المسألة األخيرة وا 
 إني في مثلك لراغب التقسيم إلى ثالثة أقسام.

 ............طالب: 
 صريح؟ت أولكن لو أرسل لها رسالة في الجوال وقال إني أحبك في هللا هذا تعريض 

 طالب: ............
 .اتصريح ليسال ال، تعريض 

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 يعني؟ ماذا

 طالب: ............
 ؟-عليه الصالة والسالم-كالم النبي 

 ............طالب: 
يعني إذا انتهت العدة فأخبريني هذه خطبة ؟ ال شك أن فيه إبداء رغبة  ؟«إذا حللت فآذنيني»

 بصريح. ليسلكن 
 طالب: ............
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 صراحة. ما يفهم النكاح لكن
 كمِ ل.

 طالب: ............
 ألن هذا جاء به النص.

 طالب: ............
 تتبع.

 طالب: ............
 تعرض كما يعرض لكن ال يجوز لها التصريح كما أنه ال يجوز له التصريح.يعني 

 طالب: ............
 ال، فلن تطلبوا.

 طالب: ............
وهللا  ،موجود نعملو قالت فيك واحدة قال نعم! هذا أسلوب العامة ما عندي جماع يرضيِك! مثل 

يتزوج  يريد أنض نفسك وتعرض عرضك الثمانين نقول يا ابن الحالل ال تعر يأتينا شيبان في 
هذه مشكلة  ؟يعني هل يستطيع أن يقوم بها ويشبع رغبتها ،من الخارج ويأتي ببنت صغيرة
 وحصل كوارث وهللا المستعان.

 طالب: ............
 تستشير خطبوها فتستشير فيه.

 طالب: ............
يريد الزواج بها لكن إذا حللت  ال ،يتزوجها هوال يعني أعطيني خبر  «إذا حللِت فآذنيني»

غيره ولذلك أشار عليها  أوفآذنيني نختار يكون ما ينفعك بالمستقبل بدون تصريح أنه زواج 
 بأسامة.

 طالب: ............
 ال.. 

 طالب: ............
صرح بالخطبة فعل محرم لكن لو تزوجها بعد التصريح صح النكاح ألنه ال  ا،يعني فعل محرم

 أثر له على العقد.
 طالب: ............

 آثم إذا صرح.
 طالب: ............

 يحرم عليه والعقد صحيح. نعم
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 طالب: ............
مقتضى ملك اليمين أن تكون هي األعلى ومقتضى النكاح أن  ،ال شك أن العقدين متناقضان

ا لها ويجب عليها نفقته أو عليه ألنه زوج فالقوامة هل هي للمرأة باعتباره رقيق  يكون هو األعلى 
 وتجب عليه نفقة زوجته.

 طالب: ............
 يعني قبل أن يعتقها مادامت أمة.

 طالب: ............
 ما بقي عليها درهم.

 لب: ............طا
 عتق بنية الزواج.

 طالب: ............
كلهم مستفيدون يعني يتصور في امرأة كاسدة وعندها عبد وقالت أُعتقك على أن تتزوجني  نعم

 يا شيخ؟ ما يمنع يوجد
 طالب: ............

 كل منهما مستفيد. اما يمنع أبد يوجد هما يظهر أن
 محمد.م صل وسلم على عبدك ورسولك الله

 انتهى التاسع من المغني؟
 طالب: ............

 هللا المستعان..
 طالب: ............

 ؟! الزوج يستمتع بأمته؟ كيف
 طالب: ............

 جماع هذا.


